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“Salvador Allende”

Salvador Allende Gossens, nascido em Valparaiso em 26 de Junho de 1908, morto em 11 de
Setembro de 1973 Santiago do Chile, foi médico e político, marxista. Fundador do Partido
Socialista, governou seu país de 1970 a 1973, quando foi deposto por um golpe de estado
liderado pelas Forças Armadas de seu país.
Allende foi o primeiro presidente de república e o primeiro chefe de estado socialista marxista
eleito democraticamente na América. Seus pilares ideológicos foram o socialismo, o marxismo e a
maçonaria. Allende foi um revolucionário atípico: acreditava na via eleitoral da democracia
representativa, e considerava ser possível instaurar o socialismo dentro do sistema político então
vigente em seu país.
O seu bisavô paterno, Dr. Vicente Padin, foi o decano da Faculdade de Medicina em 1863/64, o
seu avô paterno, Rámon Allende Padin, foi médico-chefe durante a Guerra do Pacífico e o pai,
Salvador Allende Castro, foi advogado.A sua mãe, Laura Gossens, era uma senhora católica de
origem belga. Salvador Allende teve duas irmãs: Laura e Inês. Laura chegou a ser deputada e
Inês foi casada com Eduardo Grove, destacado alcaide de Viña del Mar.
O facto do seu pai exercer as funções de notário, motivou que a família tenha vivido em várias
cidades e que Salvador Allende tenha frequentado diferentes liceus.Era um competitivo praticante
de desporto com diversificadas facetas que iam desde a natação ao atletismo, à equitação, à luta
greco-romana, ao boxe e à vela.
O pai e os tios foram militantes do Partido Radical, o avô paterno foi senador, vice-presidente do
Senado e fundou a primeira escola laica no Chile. Sendo um conhecido maçom, foi ainda GrãoMestre da Grande Loja do Chile, eleito em 1884.
Allende estudou medicina na Universidade do Chile. Em 1927, é eleito presidente do Centro de
Alunos, onde aprofundou o seu interesse pela politica. Entra para a maçonaria, seguindo uma
tradição familiar.
Como tradição em nossas fileiras, torna-se um grande orador é em 1933 é um dos fundadores do
Pardido Socialista Chileno onde integra o grupo palamentar. Ocupa o Ministerio da Saude de
1939 a 1942. Sai do partido em 1946, dando inicio a sua jornada até assumir a presidencia em 4
de Novembro de 1970.
Mas há uma outra dimensão a esta grande figura histórica de uma dimensão oculta, talvez
incompreensível para alguns, aparente e óbvio para os outros : Salvador Allende era um membro
ativo das lojas maçônicas de Chile. Um Maçon convicto, respeitoso , responsável e influente ,
que realizou seu verbo prodigioso por templos espalhados ao longo da república do Chile.
Iniciado na Progresso Lodge No. 4, de Valparaíso, onde os documentos são preservados
iniciação, e depois continuou sua carreira no Maçônica na Hiram Lodge No. 65 , que se tornaria
Venerável Mestre. Ele diz que sua esposa, Hortensia Bussi , dizer na ocasião que "como um
professor de história entender o papel desempenhado pela Maçonaria na independência da

América Latina, mas que não conceber que um homem moderno , no século XX , era um pedreiro
".
Não tem como negar, que sua jornada profissional até a chegada a precidencia não tenha sido
norteada pela nossa ordem, não quero entrar no merito social politico, mas acredito que nos
tempos de sua jornada ser o primeiro presidente de república e o primeiro chefe de estado
socialista marxista eleito democraticamente na América, tenha mostrado como Salvador Allende
conduziu bem seu conhecimentos.
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